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• „Bezpečnosť na prvom mieste“ je 
hlavnou hodnotou U. S. Steel.

• Veríme, že VŠETKÝM incidentom 
a úrazom sa dá predísť.

• Bezpečnosť práce je osobnou 
zodpovednosťou každého jednotlivca. 
Manažment je zodpovedný za 
výsledky.

• Zapájanie a vzdelávanie 
zamestnancov je nevyhnutné.

• Ohrozenia môžeme odstrániť, alebo 
sa proti nim chrániť.

• Prevencia vzniku incidentov a úrazov 
je dobrá vec oplatí sa ju robiť.

Kultúra  bezpečnosti práce - Hodnoty bezpečnosti práce

Hodnoty Bezpečnosti práce

Hodnoty bezpečnosti sú vydané ako podniková politika USS, v  USSK pod princípom 
PRIN15. Každý zamestnanec dostal vreckovú príručku na pripomenutie Hodnôt 
bezpečnosti USS. 
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Programy Systém Riadenia Bezpečnosti 

Kultúra  bezpečnosti práce – Vývoj 

Metodika OSHA – Údaje iba za USSK
Kalkulácia: Počet zamestnancov s úrazom zo 100 zamestnancov pracujúcich 40 hodín týždenne 50 
týždňov v roku 
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Kultúra  bezpečnosti práce – Náš cieľ je nula

Nula – je náš cieľ

Žiaden úraz na pracovnej 
zmene.

Je to možné?

Míľniky

Vždy je to možné.

k 20.8.2019 - 1 718 dní od posledného registrovaného úrazu 
na DZ vysoké pece = 6 317 483 hodín.

k 1.9.2019 - 14 516 781 odpracovaných hodín bez 
registrovaného úrazu za celý USSK

k 1.9.2019 – 3 886 dní od posledného registrovaného úrazu 
na DZ Doprava = 13 006 125 hodín.

k 2.6.2019 – 259 dní od posledného evidovaného úrazu na 
DZ Oceliareň = 1 382 276 hodín.
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Pestovanie záujmu – prístupu k ostatným

Zaujímam sa – prirodzene rešpektujem 
a zaujímam sa o tých, s ktorými 
pracujem. 

Nie som ľahostajný - Som zodpovedný 
za vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť 
tých, s ktorými pracujem. Budem si 
všímať ostatných a budem vnímavý voči 
ostatným, ak oni oslovia mňa.

Mám odvahu – Mám silu a odvahu 
prehovoriť, zasiahnuť a ZASTAVIŤ 
PRÁCU.

Kultúra  bezpečnosti práce – Aktívny záujem
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Kultúra  bezpečnosti práce – Príklady nástrojov komunikácie

„Semafor bezpečnosti“ – indikuje situáciu 
bezpečnosti práce. Je inštalovaný na 3 hlavných 
bránach aby informoval o plnení BOZP všetkých 

zamestnancov/dodávateľov/návštevníkov 
vstupujúcich do závodu. 

Ranný prehľad nežiaducich udalostí „Safety Cross“ je 
vydaný pre všetkých zamestnancov a informuje o situácii 

nežiaducich udalostí s úrazom alebo bez úrazu. Je to 
intranetová aplikácia prístupná pre všetkých 

zamestnancov.  Denná aktualizácia je zaslaná do 
každého počítača USSK na jeho pozadie/plochu. 
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4-6 týždňové kampane:
Pochod k nule
Prechod do leta
Bezpečná práca na jeseň aj v zime

Čo to znamená:
Každý týždeň publikovať kontakt s konkrétnou témou. 
(príklad: Ochrana pred pádom, žeriavy, OOPP a pod.) 

Jednoduché aktivity/otázky/overenia, ktoré vykonajú samotní zamestnanci.
(príklad: Má tvoj kolega všetky potrebné pomôcky na prácu?)

Zapojiť toľko zamestnancov, koľko je možné.

Iniciatívy - Kampane

Kultúra  bezpečnosti práce – Iniciatívy BOZP v korporácii

Bezpečnosť práce a rozvoj silnej kultúry bezpečnosti práce nie je opatrenie, ktoré 
sa končí vykonaním jedného kroku, aktivity, činnosti. 

Je to nepretržitý, opakujúci sa proces, ktorý si vyžaduje každodenné úsilie 
všetkých zamestnancov aj manažmentu. 
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Kultúra  bezpečnosti práce – STOP, zastavím prácu

Princípy STOP, zastavím prácu sa vydávajú tiež ako vrecková príručka pre všetkých zamestnancov a 
pripomínajú im právo a povinnosť zastaviť prácu, ak sú v nebezpečenstve.  Záväzok vedenia spoločnosti 
je vyjadrený podpisom prezidenta spoločnosti.



• Založenie a účasť  na práci podvýboru BOZP pri RÚZ (Republiková únia 
zamestnávateľov) 

• Vytipovanie problematických oblastí v legislatíve BOZP v spolupráci s 
AZZZ (Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení).

• Výzva na spoluprácu s RÚZ (Republiková únia zamestnávateľov), AZZZ 
(Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení), APZ (Asociácia 
priemyselných zväzov), a záujmovými skupinami - Asociáciou BOZP a 
PO, Slovenskou komorou BOZP, Spoločnou víziou – Združenie 
odborníkov v bezpečnosti.  9

Kultúra  bezpečnosti práce - Spolupráca

Zdieľanie znalostí 
a postupov BOZP
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Vďaka za pozornosť.


